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Instrument  
 

Nom del recurs El meu símbol. Qui sóc com a docent? 

Adreçat a Professorat participant 

Descripció 

Es dóna el document imprès a cada persona i se’ls deixa 5’ per 
pensar de manera individual el seu símbol i els trets que el 
caracteritzen. Prèviament es pot pensar si els pot ser útil que les 
persones formadores presentin també  el seu símbol a mode 
d’exemple.  
En el treball en petit grup  se’ls que els compateixin i busquin 
denominadors comuns o aquells trets que no comparteixen però 
que consideren positius per a un bon treball en el si d’un  equip.  
Finalment es fa una recollida dels diferents símbols i se’ls convida, 
ja en l’espai virtual, a compartir amb tot el grup de formació  els 
trets que li han atribuït.  

Moment del procés 
Es tracta d’una activitat inicial de coneixença i al mateix temps 
d’autoanàlisi sobre la manera que es veuen com a persones 
docents. 

Utilitat. Què 
desencadena? 

Aquesta és una primera activitat de coneixença personal  que ens 
permet presentar-nos de manera més inusual i per tant trencar amb 
la formalitat que dóna la primera sessió i ens obre  la curiositat cap 
a la resta de participants. Són tasques que creen petits vincles 
emocionals entre els i les participants i les persones formadores.  
 
Al mateix temps no deixa de ser una eina de reflexió que fa emergir 
les representacions (Gestalt) sobre la seva tasca professional, però 
focalitzant en les seves fortaleses. Aquesta focalització d’allò positiu 
és un aspecte clau a tenir en compte en les fases inicials, ja que és 
a partir de les fortaleses i no de les carències des d’on podrem 
començar a construir. Per altra banda també els obre 
emocionalment  a iniciar el procés d’autoanàlisi. 
 
L’ús del llenguatge metafòric els acosta de manera holística a la 
tasca docent  i al mateix temps els fa cercar de manera sintètica els 
punts per a ells o elles més  essencials de la seva manera de fer.  A 
través d’aquestes tasques de treball amb representacions 
metafòriques  es fa emergir  coneixements i sentiments implícits 
que d’altra manera serien difícils d’abordar.   
 
A la fase de treball en comú observen trets recurrents i això ajuda a 
anar-los constituint en una comunitat que té com a base el treball 
col·laboratiu.  
 

Presencial/no 
presencial Presencial 
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EL MEU SÍMBOL: qui sóc com a docent? 
 
Treball individual (5 minuts): 
 
Pensa en algun símbol amb el que t’identifiquis i que ajudi a definir les fortaleses  

de la teva manera de fer com a persona docent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball en petit grup de 3 persones (12 minuts): 
 

 Intercanvieu els vostres símbols i els trets de la vostra manera de fer 

que representen 

 

 

 

 Busqueu similituds entre vosaltres i aquells trets d’altri que poden ser 

complementaris per a un bon treball en col·laboració en el si d’un 

grup o equip.   
 

Treball en gran grup:  

Quins són els símbols que constitueixen la nostra comunitat d’aprenents? (recull a la 

pissarra) 

A l’espai virtual és pot demanar al professorat participant si vol compartir amb tota la resta 

del grup el seu símbol (il·lustrat amb una imatge) i el valor que li ha donat 
 

El meu símbol i quins trets el defineixen  
 
 
 
 
 
 
 


